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ΘΕΜΑ : ∆ελτίο Τύπου  “Beach Running 2013”  
 
              O ∆ήµος Ρεθύµνου και το Τµήµα Αθλητισµού σε συνεργασία µε το 
Τµήµα Τουρισµού και µε την υποστήριξη του συλλόγου Ξενοδόχων Ν. 
Ρεθύµνου διοργάνωσαν µε µεγάλη επιτυχία τον αγώνα 5km  “Beach 
Running 2013” . Ο αγώνας διεξήχθη στην παραλία του Ρεθύµνου µε 
αφετηρία και τερµατισµό το κτήριο ∆ελφίνι. Υπήρξε µεγάλη συµµετοχή του 
κόσµου και οι συµµετοχές ξεπέρασαν κατά το τριπλάσιο προηγούµενων ετών. 
Έλαβαν µέρος παιδιά από 10 ετών, και ενήλικες έως και 62 ετών. Συνολικά 
συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας συµµετείχαν αθλητές από δέκα(10) 
χώρες(Αµερική, Ηνωµένο Βασίλειο, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, Σουηδία. ∆ανία, 
Νορβηγία, Σαουδική Αραβία). Ο αγώνας αυτός τείνει να γίνει θεσµός για τον 
∆ήµο Ρεθύµνου αφού υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον από ντόπιους αθλητές και 
µη αθλητές αλλά το κυριότερο από ξένους επισκέπτες κάθε εθνικότητας όπου 
γνωρίζουν τις οµορφιές του τόπου µας µέσο του αθλητικού Τουρισµού. 
Πρώτος στους άνδρες τερµάτισε ο Σηφάκης Εµµανουήλ του Συλλόγου 
Μαραθωνοδρόµων Κρήτης µε χρόνο 20’11’’ και  στις γυναίκες η Γουνάκη 
Βασιλεία από το Βέλγιο µε χρόνο 23’17’’ . Τον ∆ήµο Ρεθύµνου εκπροσώπησε 
ο ∆ήµαρχος Κος Μαρινάκης Γ. όπου έκανε και τις απονοµές στους τρεις 
πρώτους άνδρες, καθώς και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Υπεύθυνος 
Αθλητισµού Κος Λαχνιδάκης ∆. όπου πέρα από την συµµετοχή του στον 
αγώνα σαν αθλητής βράβευσε µε την σειρά του τις τρεις πρώτες γυναίκες. 
Ραντεβού δόθηκε από όλους (διοργανωτές, αθλητές, θεατές κ.α) για του 
χρόνου για το “Beach Running 2014” .  

 



                  
Στα αποτελέσµατα κατάταξης των 5 km είχαµε τα εξής: 
Γενική ανδρών     
1. Σηφάκης Εµµανουήλ (Συλλόγου Μαραθωνοδρόµων Κρήτης) 20’11’’ 
2. Alejander Lie από την Νορβηγία µε χρόνο 22’ 29’’και διέµενε στο    
    Ξενοδοχείο “THEARTEMIS”  
3. Rajmussen Peter από την ∆ανία µε χρόνο 22’ 31’’και διέµενε στο  
    Ξενοδοχείο “IDEON” 

 
 
Γενική Γυναικών     
1. Γουνάκη Βασιλεία από το Βέλγιο µε χρόνο 23’17’’ 
2. Πετρουλάκη Κων/να(Ο.Κ.Α ΠΡΕΒΕΛΗ) µε χρόνο 25’48’’ 
3. Liliengren Bengatsson Christina από την Σουηδία µε χρόνο 29’45’’ 
      και διέµενε στο Ξενοδοχείο “CONSTANTIN” 
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